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و گفت: حق در دل دوستان، آتش پدیدار کرده است از شوق 
که  بسوزد  ثَری، همچنان  تا  از عرش  آید  بیرون  اگر ذره ای  که 
خرقه به آتش وا داری و در دل دوستان آبی پدید کرده است از 
محبت، که اگر قطره ای بیرون، آید همه ی عالم پر شود همچون 

سبویی.

از سخنان ابوالحسن خرقانی

ی
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فهرست
۱۰ داستان یازدهم 

2۰ داستان دوازدهم 

28 داستان سیزدهم 

۳6 داستان چهاردهم 

44 داستان پانزدهم 

۵4 داستان شانزدهم 

۵8 داستان هفدهم 

66 داستان هجدهم 

۷4 داستان نوزدهم 

8۰ داستان بیستم 

8۹ منابع 
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پیشگفتار

ابوالحسن علی پسر جعفر پسر سلمان خرقانی، عارف دل آگاه، و از 

بزرگان مشایخ ایران، در سال ۳۵2 هجری در خرقان واقع در والیت 

قومس۱  به دنیا آمد و در عاشورای 42۵ هجری در ۷۳ سالگی چشم 

از جهان فرو بسته، در زادگاهش خرقان به خاک سپرده شد.

خرقان، منطقه ای است در شمال شرق استان سمنان که تا دامنه های 

از  قبل  به هزار سال  تاریخی آن  ادامه دارد و سابقه  البرز )شاهکوه( 

والدت خرقانی  می رسد. کاوش های باستان شناسی در سال های اخیر 

هجری  چهارم  قرن  تا  پارت ها  حکومت  دوران  از  که  نشان  می دهد 

)قرن  حموی  یاقوت  اند.  بوده  ساکن  منطقه  این  در  زیادی  جمعیت 

ششم هجری(، زکریا بن محمد قزوینی )قرن هفتم هجری( و حمداهلل 

آبادانی، آب و هوای  به  آثار خود  )قرن هشتم هجری( در  مستوفی 

خوش و فراوانی میوه و محصوالت کشاورزی خرقان و وجود آرامگاه 

شیخ ابوالحسن خرقانی در آنجا، اشاره کرده اند.

دوران زندگی خرقانی، یعنی نیمه دوم قرن چهارم و نیمه ی اول قرن 

بوده  اسالمی،  ایرانی-  فرهنگ  و  تمدن  پنجم هجری، دوره شکوفایی 

بایزید  ابن سینا، فردوسی،  بیرونی،  ابوریحان  بزرگانی چون  است که 

۱  کومس- کومش- قومش - نام قدیم منطقه حد فاصل »گرمسار« تا »بیارجمند« - استان 
سمنان کنونی.



6

و  مؤثر  نقش  بزرگ  می زیستند(  خراسان  در  همگی  )که  خرقانی  و 

پایداری در ایجاد آن داشته اند.

از  بخشی  در  اجتماعی  و  فرهنگی  فضای  چنین  در  ابوالحسن  شیخ 

در  آمد.  دنیا  به  کشاورز  و  روستایی  خانواده ای  در  بزرگ،  خراسان 

کودکی و نوجوانی همراه گوسفندان به صحرا  می رفت و ضمن مراقبت 

از گله و شبانی به تماشای طبیعت زیبای خرقان و نشانه های بزرگی و 

جالل و شکوه خداوند  می پرداخت. وی رفته رفته با تفکر و اندیشه در 

الیتناهی،  وجود  به  پروردگار  قدرت  و  علم  آثار  و  خلقت  پدیده های 

و  ارادت  خداوند  داشتنی  دوست  و  مهربان  درخشان،  و  زیبا  بزرگ، 

دلبستگی خاصی پیدا کرد و عاشق و شیفته ی پروردگار عالم شد. از آن 

به بعد ابوالحسن که عاشقی صادق و پاکباخته بود، در زندگی خود هیچ 

چیز و هیچ امری را بر دوستی و بندگی خدا و جلب خشنودی و رضایت 

او ترجیح نداد، او معتقد بود که: »یک نَفس با خدا زدن، بهتر از همه ی 

آسمان و زمین است.«

در شرح احوال خرقانی، هیچ کجا گفته نشده که او محضر استادی را 

درک کرده، یا در مدرسه یا کالس درسی حاضر شده است. خود او 

نیز گفته بود: »شما دانید که من هیچ کس را استاد نگرفتم، که استاد 

در  دارم.«  را حرمت  پیران  و همه ی  تعالی،  و  تبارک  بود،  “خدا”  من، 

ریاضت  پارسایی،  و  ُزهد  از مسیر  ابوالحسن  که شیخ  باید گفت  واقع 
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و تهذیب نفس و اخالص در عمل و عبادت، به درک حقایق و معرفت 

درونی رسیده بود.

به دیگران و مردم  بر اصل محبت  عرفان مثبت و سازنده ی شیخ، 

دوستی استوار بود. خرقانی درد و رنج مردم را درد خود  می دانست و 

 می گفت: »اگر به ترکستان تا به در شام کسی را خاری در انگشت شود 

آن، از آِن من است و اگر از ترک تا شام کسی را قدم در سنگ آید، 

زیان آن مراست و اگر اندوهی در دلی است، آن دل از آِن من است.«

انسان دوستی و مردم گرایی شیخ حّد و مرزی نداشت تا آنجا که 

بمیرد: »کاشکی، حساب  یا  به جای دیگران مجازات شود و  بود  حاضر 

نبایستی دید.« و  قیامت، حساب  به  را  تا خلق  بکردی  با من  همه خلق 

»کاشکی عقوبت همه خلق مرا کردی تا ایشان را دوزخ نبایستی دید.« 

و »کاشکی بدل همه خلق من بمردمی تا خلق را مرگ نبایستی بود«.

یکی دیگر از جلوه های زیبا در اخالق و منش شیخ ابوالحسن خرقانی، 

مهمان دوستی و مهمان نوازی او بود. شیخ در همه ی عمر، با کار و 

تالش و دسترنج خود زندگی کرد و از ابراز نیاز به دیگران و همچنین 

انزواطلبی بیزار بود. دِر خانقاه شیخ ابوالحسن همواره به روی مسافران 

و ارادتمندان باز بود و با افتخار اعالم  می کرد که: »4۰ سال است تا نان 

نپختم و هیچ چیز نساختم مگر برای مهمان و ما در آن طعام، ُطفیل 

بودیم.«
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در  خواندنی،  و  است  دلنشین  که  شیخ  کالم  با  بیشتر  آشنایی  برای 

آغاز هر داستان نمونه ای از سخنان او ذکر شده که از یک سو دربر 

دارنده ی پیام های مهم و کلیدی و در عین حال مرتبط با داستان است 

و از سوی دیگر این سخنان  می تواند برای همه ی کسانی که با آموزش 

و تربیت نوجوانان و جوانان سر و کار دارند )پدران و مادران، مربیان 

و معلمان( مفید و کارآمد باشد و سبب تعامل بهتر میان ایشان و ایجاد 

روابط دوستانه و صمیمانه میان دو نسل شود. نکته ی دیگری که پس 

از خواندن داستان های »آتش شوق« برای خواننده روشن خواهد شد، 

این است که شیخ ابوالحسن، پیش از همه و بیش از همه، خود به سخن 

و گفتار خویش پایبند بوده و عمل  می کرده است.

از شخصیت های بزرگ جهان اسالم، مفاخر  ابوالحسن خرقانی،  شیخ 

برماست که در جهت  است.  دار حکمت خسروانی  میرا ث  و  ما  ملی 

شناخت هرچه بیشتر و معرفی و حفظ نام و یاد این بزرگان تالش کنیم 

اخالق  ارزش  با  دستاوردهای  و  معنوی  میراث  این  از  ما  فرزندان  تا 

وانسانیت بهره مند شوند.

 ، با شخصیت  زبان شیخ   غیرفارسی  منظور آشنایی دوستداران  به 

اندیشه و رفتار وی، جلد دوم “آتش شوق”، همراه با ترجمه انگلیسی 

باشد و زمینه ی  استفاده  تا برای آنان قابل  داستان ها منتشر  می شود 

ابوالخسن خرقانی در کشورهای محتلف  معرفی هرچه بیشتر و بهتر 
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فارسی  متن  از  تر  خالصه  داستانها  انگلیسی  متن  البته  گردد.  فراهم 

آنهاست.  

دهیار  حمایت های  با  شوق«  »آتش  اول  جلد  که  است  ذکر  به  الزم 

نو خرقان، در  قلعه  پنجم(  اسالمی )دوره ی  اعضای شورای  محترم، و 

عالقه  اختیار  در  آن  دوم  جلد  اینک  و  رسید  چاپ  به   ۱۳۹۷ آذرماه 

مندان قرار  می گیرد.

پیش  از  بیش  الهی  محبت  و  معنویت  عطر  آرزو  می کنم  پایان،  در 

این  جوانان  و  نوجوانان  وجود  گلستان  و  برسد  ما  جان های  مشام  به 

سرزمین به گل های زیبا و معطر انسانیت و اخالق آراسته گردد.

     

                            زهرا مهاجری   

                                            مشهد - فروردین ۱۳۹8
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صحبت  و  پرهیز  و  سخاوت  و  است  خدای  ذکر  بزرگتر،  کارها  از 

نیکان و اگر هزار فرسنگ بشوی تا از سلطانیان، یکی را نبینی، آن روز 

سودی نیک کرده باشی.

از سخنان ابوالحسن خرقانی

داستان یازدهم
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ایران  سرزمین  بر  هـ.ق   42۱ تا   ۳82 از  غزنوی  محمود  سلطان 
حکومت کرد. او که آوازه ی جوانمردی، انسان دوستی و کرامات شیخ 
را بسیار شنیده بود، عازم خرقان شد تا از نزدیک این روستایی ساده 
و بی ادعا را ببیند. در بدو ورود چند نفر را نزد شیخ فرستاد تا به او 
بگویند که: سلطان محمود از راه دور، برای دیدار تو به اینجا آمده. 
سزاوار است که تو نیز برای دیدار او از خانقاه خود بیرون بیایی و به 

خیمه و خرگاه سلطانی قدم بگذاری.
فرستادگان سلطان به خانقاه آمدند و پیغام او را به شیخ رساندند. اما 
شیخ اعتنایی به گفته سلطان نکرده، عکس العملی نشان نداد. سلطان به 
فرستادگان خود تاکید کرده بود چنانچه شیخ از آمدن نزد وی امتناع 
کند )که البته چنین رفتاری از او بعید نبود(، در آن صورت این آیه را 
ِمْنُکْم«۱   اْلَْمِر  َوُأولِي  ُسوَل  الَرّ َوَأِطیُعوا  اهلَلّ  »َأِطیُعوا  کنند:  تالوت  برایش 

)اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر را و اوصیای پیامبر را(
یکی از فرستادگان چند قدمی نزدیک تر آمد و با صدای بلند آیه ی 
مذکور را خواند سپس سکوت کرده، منتظر جواب ماند. شیخ که غرق 
در عوالم روحانی خود بود، از سر اخالص و صداقت و به دور از ریا و 
تظاهر گفت: مرا ببخشید، به سلطان بگویید آنچنان در » اطیعواهلل « 
غرق شده ام که از » اطیعو الرسول « خجل و شرمسارم تا چه رسد به 

» اولی االمر «.
۱  بخشی از آیه ی ۵۹ سوره ی مبارکه نساء.
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Sultan Mahmoud Qaznavi ruled Persia from 382 to 421 A.H. Having heard a 
lot about Sheikh Abolhassan Kharaqani’s deep humanity, dignity, and magnanimity, 
Sultan decided to Kharaqan in order to visit the simple, humble villager.
At his arrival in kharaqan, Sultan sent some of his men to Sheikh’s monastery to inform 
him that Sultan had traveled a long way to meet him and that he was supposed to 
leave his place and go to Sultan’s camp. When Sultan’s messengers gave his message 
to Sheikh, he did not react to their request and kept quiet. One of the messengers went 
a few steps closer to Sheikh and recited part of the 59th verse of the 4 H, Surah of the 
Holy Qur’an “Nissaa”: “O, you who believe (in Allah’s Oneness)! Obey Allah and obey the 
messenger and those governors among you (who have received Divine Authorities)…. 
Then’ he waited for Sheikh’s answer in silence. Deep in spiritual world of his own, Sheikh 
said, ”Forgive me! Tell Sultan that I am so involved in obeying Allah that I shamefully 
can’t obey the prophet, let alone the governors!” The messengers went back to sultan 
and told him what they had seen and heard there. Sultan shook his head in surprise, and 
said, “I was wrong about Sheikh. I have to look for another way to meet him.” 
Sultan Mahmoud had once promised Ayaz, his dear servant and body guard, that one 
day he would let Ayaz, wear the king’s garment, and he himself would follow Ayaz with 
his sword as a guard_ a temporary change of roles. That day was the right time for 
Sultan to fulfill his promise; therefore, he ordered Ayaz to wear his own garment. He 
also ordered ten female slaves disguised as male ones to be at his service. He disguised 
himself as Sultan’s armed guard, and followed Ayaz with a naked sword to Sheik’s 
monastery. Sultan had set this scene to test Sheikh and to see how he would react. 
When they entered his place, and greeted him, he replied but did not rise in greeting. 
Interestingly, Sheikh did not ever look at Ayaz as Sultan. He turned to Mahmoud 
disguised as Sultan’s guard, and told him, “come closer. You have been assigned to be 
the leader and the ruler!” All Sultan’s plans went up in smoke i.e. he had recognized 
him from the beginning. He went closer to Sheikh and asked him to give him a piece of 
advice. Sheikh told him, “O’ Mahmoud, keep four things in mind and act accordingly: 
First, avoid mistakes and sins. Second, say your prayers in group. Third, be generous. 
Fourth, have sympathy for people.” Attentively listening to Sheikh, Sulttan also asked 
him to pray to God for him. Sheikh said, “O’ Mahmoud, may you be “Mahmoud” - 
literally meaning “praised” – in the end!” 

Remembering God, generosity, piety and company of 
good people are more important than all the other things. 
The further away from the rulers, the better it will be.

(From the words of Sheik Abulhassan Kharaqani)

»Sheikh Abolhassan Kharaqani & Sultan 
Mahmoud Qaznavi»
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